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Aquest document és una síntesi de les dades recollides a l’Enquesta Anual FEPA, estudi periòdic que recopila informació entorn als programes i
serveis d’emancipació que desenvolupen les entitats que la conformen, així com també sobre l’evolució del perfil de persones joves ateses. FEPA
desenvolupa la recollida d’informació. A partir d’aquesta informació, i amb la col·laboració de l’Observatori del Tercer Sector, es desenvolupa
l’anàlisi de les dades i l’elaboració de l’informe global. La informació que s’inclou en aquest document fa referència exclusivament als programes i
serveis desenvolupats per les entitats federades a Catalunya. S’ha de tenir en compte que el número d’entitats federades ha anat incrementant-se
des de l’any 2013 i que, per tant, la mostra d’entitats ha anat guanyant en representativitat global del col·lectiu de joventut extutelada al que fa
referència l’estudi. Volem agrair a Cintia Guerrero, autora de l’informe global de l’Enquesta FEPA 2020, el seu compromís.
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PRESENTACIÓ DE FEPA
Missió

Visió

Valors

fomentar l’autonomia i igualtat d’oportunitats
de la joventut sense recolzament familiar en
procés d’emancipació, especialment de les
persones tutelades i extutelades. Aquesta
missió es realitza a través de la participació
activa de les entitats que les atenen.

Entitat i interlocutor de referència entorn a
la realitat i els reptes de la joventut sense
recolzament familiar en procés d’emancipació. Les entitats membres de FEPA participen activament en la consecució de la
missió de la Federació, és a dir, treballen
amb criteris comuns per a generar i per a
fomentar l’aprenentatge mutu.

Des de la Federació s’assumeixen els valors de les entitats d’iniciativa social sense
ànim de lucre, d’interès general i d’economia social, especialment en relació a la
participació, la transparència, la sostenibilitat i l’eficiència en la gestió dels recursos.
Es prioritzen com a específics la confiança
mútua, el compromís amb la joventut i de la
joventut en el seu propi desenvolupament,
la participació activa, l’aprenentatge i el treball en xarxa.
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UNA MIRADA AL COL·LECTIU
A partir dels 18 anys, les persones joves que han rebut atenció
per part del sistema de protecció de menors es veuen obligades
a emancipar-se. A nivell estatal, és a partir de l’aprovació de la Llei
Orgànica de modificació del sistema de protecció a la infància i
l’adolescència del 22 de juliol del 2015 que es contemplen, per primera vegada, unes mesures específiques de suport a l’emancipació per a les persones que al complir la majoria d’edat estan sota
el sistema de protecció. En aquest sentit, són les administracions
autonòmiques les responsables d’implementar aquestes mesures de suport a través del desplegament de normatives territorials,
però el cert és que, encara que en algunes comunitats autònomes
existeixen programes específics dirigits al col·lectiu que, mitjançant
suports en diferents àmbits, els permeten realitzar un itinerari individualitzat cap a l’emancipació que es pot allargar fins els 21 o 25
anys segons el territori, en altres continuen quedant en situació de
vulnerabilitat més accentuada al complir la majoria d’edat.

Catalunya és un dels casos on, a banda d’existir una xarxa d’entitats
especialitzades, també existeix, des de fa anys, una aposta clara
de l’administració per donar suport al col·lectiu. En aquest sentit, cal
remarcar l’existència d’un departament específic dins de la pròpia
Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA),
l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET) que, des
de fa dècades, ha vetllat per afavorir els processos d’emancipació d’aquests i aquestes joves, convertint Catalunya, durant molt
de temps, en un territori pioner en la implementació de polítiques
d’emancipació per a aquest col·lectiu.

ALGUNES CARACTERÍSTIQUES COMUNES ALS PROCESSOS D’EMANCIPACIÓ
Bagatge vital complex. En conjunt, aquestes persones joves han viscut situacions complexes i es troben
amb carències que marquen la seva història de vida.
En primer lloc, mitjans i referents familiars inexistents,
deteriorats o en greu dificultat social. En segon lloc,
una baixa autoestima, inseguretat i por al fracàs a
la vegada que poca tolerància a la frustració i poca
capacitat de resistència. Aquest col·lectiu sovint viu
l’estigmatització, fruit, justament, d’aquests processos
vitals i del seu passat.

Emancipació precoç. Els processos d’emancipació
d’aquest col·lectiu s’inicien molt abans que els de la
resta de joves al conjunt de Catalunya (l’informe Situació laboral de les persones joves a Catalunya, elaborat per l’Observatori Català de la Joventut durant el 2n
trimestre del 2020, senyala que només el 20,9% de
les persones de 16 a 29 anys a Catalunya està emancipada).

6

Enquesta FEPA 2020

Emancipació urgent. Necessitat d’emancipar-se
ràpida i satisfactòriament quan deixen de rebre l’ajuda, el suport i l’atenció de l’administració pública, o
quan volen i saben que han d’iniciar un camí diferent
al viscut fins en aquell moment amb les seves famílies
i els seus entorns.
Baixos nivells formatius. Segons la investigació Els
Itineraris Educatius dels Joves Extutelats a Europa,
duta a terme entre el 2007-2010 en cinc països europeus (Regne Unit, Dinamarca, Suècia, Hongria i Espanya), un 31,7% de la població tutelada nascuda el
1994 estava cursant el curs que li corresponia, mentre
que en el cas de la població general era un 69,4%.

ALGUNS PERFILS DINS DEL COL·LECTIU
Més enllà d’aquests elements comuns, podem identificar diversos
perfils dins del col·lectiu. A continuació, detallem algunes de les característiques específiques d’aquells perfils que han adquirit major
rellevància en aquests últims anys:
L’atenció a noies extutelades: en moltes ocasions,
les experiències vitals de les noies extutelades són
especialment dures i complexes i requereixen d’una
intervenció molt més especialitzada. A continuació
s’assenyalen algunes de les principals situacions que
ens trobem: noies que han sofert abusos sexuals en la
infància i l’adolescència, noies que han patit o pateixen
situacions de violència de gènere, noies joves amb un
elevat grau de dependència emocional cap a les seves
parelles o noies joves menors de 21 anys amb infants
a càrrec.

Vulnerables al context. Segons l’Enquesta de Població Activa del segon trimestre del 2020, la taxa
d’atur entre els menors de 25 anys a Catalunya és
del 35,6% (12,8% en el cas de la població general).
L’ocupació és fonamental per poder dur a terme una
vida plenament autònoma i més si tenim en compte la inexistència d’un entorn o una xarxa social que
et pugui ajudar a sustentar-te. En aquest sentit, els
contextos econòmics adversos resulten molt determinants, sobretot perquè la taxa d’atur és molt més
elevada entre les persones amb nivells acadèmics
més baixos.

L’atenció a joves d’origen estranger: des de finals del
2015, l’arribada de persones joves estrangeres sense
referents familiars a Catalunya no ha parat d’incrementar-se. Entre els anys 2015 i 2019 van arribar a Catalunya
8.354 infants i persones joves migrades soles, segons
les dades facilitades per la Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut de la Generalitat de Catalunya. Els
nois són clarament majoritaris en aquest perfil, el 96,1%,
i la majoria presenten necessitats específiques derivades del seu procés migratori, com ara el desconeixement dels idiomes oficials, nivells d’estudis per sota de
la mitjana i diferències culturals. També tenen dificultats
addicionals relacionades amb la documentació que, en
molts casos, impliquen la seva exclusió de les opcions
formatives convencionals i del propi accés a l’ocupació.

L’atenció a joves amb discapacitat i/o problemes de
salut mental: numèricament representen un percentatge relativament baix sobre el conjunt de joventut extutelada. Tanmateix, les seves necessitats requereixen
d’una especialització en els serveis que se’ls ofereixen
i una intensificació de la intervenció (coexistència de
múltiples perfils professionals i major acompanyament
socioeducatiu, entre altres). Sovint es fa difícil que tinguin cabuda en els programes de foment de l’emancipació convencionals.
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DADES GLOBALS

PERFIL DE PERSONES
JOVES ATESES

TOTAL

2.030

Nº PERSONES JOVES ATESES
Durant l’any 2020 s’han atès 2.030 joves en programes d’emancipació gestionats per entitats associades a la FEPA (un 0,2% més respecte el 2019). Els
programes han estat desenvolupats des de diversos àmbits, pensats per a potenciar habilitats i coneixements generadors d’oportunitats futures.

NOIES

323

NOIS

1.707

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE PERSONES
ATESES EN PROGRAMES D’EMANCIPACIÓ
2013-2020 (%)
- TOTAL

- NOIS

El perfil més freqüent entre
les persones joves ateses
correspon a un noi d’entre 18
i 21 anys i d’origen estranger.
Pràcticament més de la meitat
(69%) estudia enfront d’altres
alternatives com treballar (13%),
compaginar la feina amb els
estudis (11%) o no estudiar ni
treballar (7%).

GÈNERE

NOIS

84%

- NOIES

NOIES
(2019)

16%

FONTS DE
FINANÇAMENT

PROFESSIONALS EN PROJECTES
D’EMANCIPACIÓ
Nº PERSONES
CONTRACTADES
(equips educatius i
altres professionals)

657

El 80,3% del finançament prové de l’administració
pública. Aquest finançament s’aconsegueix majoritàriament a través de convocatòries, convenis de
col·laboració i subvencions. Les dotacions econòmiques públiques més importants són les autonòmiques, ja que representen el 61,2% del finançament
total. Aquest any, el finançament rebut a través de
les convocatòries de subvencions del IRPF de tram
autonòmic ha estat de l’11,2%, 3 punts percentuals
per sobre que l’any anterior.

Nº PERSONES
VOLUNTÀRIES
en projectes
d’emancipació

280

EVOLUCIÓ DEL PERFIL DE JOVES
SEGONS EL SEXE 2013-2020 (%)
2020
2019
2018

16%

84%

14%

86%

16%

84%

2017

28%

2016

27%

2015
2014
2013

25%
22%
21%

72%
73%
75%
78%
79%

Per segona vegada consecutiva, la proporció
de nois atesos (que com es pot veure al gràfic
sempre han estat majoritaris en el col·lectiu)
se situa per sobre del 80%. Si bé es cert que
s’ha trencat la dinàmica que venia des de
2017 de creixement de la proporció de nois,
aquest any ha disminuït 2 punt percentuals.
Encara així, el nombre de nois atesos segueix
sent majoritari i important.

PROCEDÈNCIA NACIONAL
ESTRANGER

ESPANYA

87%

13%

ALTRES CARATERÍSTIQUES DE LES
PERSONES ATESES EL 2020 (%)

EVOLUCIÓ DEL PERFIL DE JOVES
SEGONS PROCEDÈNCIA 2013-2020 (%)
13%

2020

87%

16%

2019

84%

21%

2018

79%
30%

2017

70%

30%

2016

70%

31%

2015

69%

29%

2014

9,6%
PROBLEMES DE
SALUT MENTAL
(amb diagnòstic
i/o tractament)

71%

28%

2013

9,9%

2,7%
DISCAPACITAT
RECONEGUDA

JOVES QUE HAN
EXPRESSAT
SOFRIMENT O
MALESTAR
PSICOLÒGIC

72%

Per tercer any es manté la tendència detectada l’any 2018, ja que es torna a incrementar significativament la proporció de joves d’origen estranger* que, aquest any, representa el 87% del
total de joventut atesa.

1,5%

6,5%

JOVES
SOL·LICITANTS
D’ASIL O
REFUGIATS

JOVES AMB
ADDICCIONS

* No inclou únicament a persones joves que hagin migrat soles o sense referents familiars.
EVOLUCIÓ DEL GÈNERE DE JOVES SEGONS LA PROCEDÈNCIA 2015-2020 (%)
2015
Noies
Estranger
Espanya

15%
47,9%

Nois

85%
52,1%

2016
Noies

17,7%
48%

Nois

82,3%
52%

2017
Noies

14,8%
59,3%

2018

2019

2020

Nois

Noies

Nois

Noies

Nois

Noies

Nois

85,2%

7,4%

92,6%

7,7%

92,3%

9,8%

90,2%

40,7%

47,7% 52,3%

49,5%

50,5%

59,3%

40,7%

La proporció de nois entre les persones joves d’origen estranger (90,2%) es manté similar a la de l’any
anterior, on són clarament majoritaris. En el cas de la joventut amb nacionalitat espanyola, l’any 2017
es va invertir la tendència i les noies van passar a ser majoritàries (59,3%) per primera vegada. Tot
i que, el 2018 i el 2019, els nois han tornat a ser majoritaris (amb poca diferència), aquest any 2020
les noies han tornat a guanyar pes amb un creixement molt elevat (actualment són un 59,3%, una
diferencia de 9,8 punt percentuals respecte el 2019).

EDAT
DISTRIBUACIÓ PER GRUPS D’EDAT DE LA JOVENTUT ATESA EL 2020 (%)
El 84% de la joventut atesa per les nostres entitats federades és major d’edat, i la franja d’edat
de 18 a 21 anys és la que concentra més part de la joventut atesa. També és on es concentren la
major part dels programes i serveis per a aquest col·lectiu, ja que és el moment en què el jovent
tutelat deixa d’estar vinculat al sistema de protecció.

16,3%
16 a 18

76%

18 a 21

7,7%
+ 21

2,8%

3,6%

JOVES AMB
DROGODEPENDÈNCIES

JOVES AMB
MESURES
JUDICIALS

9,1%
45,5%

DISCAPACITAT FÍSICA
RECONEGUDA
DISCAPACITAT PSÍQUICA
RECONEGUDA

3,6%

DISCAPACITAT SENSORIAL
RECONEGUDA

41,8%

DISCAPACITAT MENTAL
RECONEGUDA

Els percentatges dels diferents elements registrats incrementat respecte l’any anterior. Les persones joves amb
qüestions vinculades a la salut mental han augmentat gairebé 7 punts percentuals respecte l’any anterior, passant
del 12,6% del 2019 al 19,5% del 2020.
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SITUACIÓ FORMATIVA I LABORAL

SITUACIONS CONTRACTUALS DEL JOVENT QUE TREBALLA
43,6%

Contracte temporal
a jornada completa

TREBALLEN

ESTUDIEN

69%

13%

NI ESTUDIEN
NI TREBALLEN

ESTUDIEN I
TREBALLEN

7%

11%

El 2020, per primera vegada s’ha reduït el percentatge de gent que només estudia
arribant al nombre més baix registrat (68,5%, una pèrdua de 5,1 punts percentuals). De totes maneres, no és un canvi negatiu perquè el transvasament va cap
als grups de “treballa i estudia” i “treballa”. La proporció de persones joves que ni
estudia ni treballa disminueix un 1% respecte l’any anterior.
EVOLUCIÓ DEL PERFIL DE JOVES SEGONS LA SITUACIÓ FORMATIVA I
LABORAL 2013-2020
Treballen i estudien

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Estudien

Treballen

11,2%
7,1%

13,2%

8,7%
9,8%
7,9%

73,6%

80%

10,1%
5,3%

73,1%

Contracte
en pràctiques

3,7%
9,7%

Altres contractes

PROCEDÈNCIA DELS INGRESSOS DEL JOVENT
* Una mateixa persona
pot tenir diferents fonts
d’ingressos.

47,4%
28,2%

72,7%

11,9%

9,6%
31,6%
5,8%
9,4%
10%
6,7%

27,4%

25,4%

75,3%

2,8%

71,3%

12%

9,1%
8,6%
7,7%

74,6%

Tendències observades els últims 8 anys:
- Cal destacar el predomini del percentatge de joves que desenvolupen
un itinerari formatiu, ja que tots els anys es situa com a mínim en el 80%.
- Certa prevalença del volum de joves que treballa (entre el 10% i 20%).
- Grup minoritari de jovent que ni estudia ni treballa (entre el 7% i 12%).
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8,3%

Contracte fix
a jornada parcial

Tal com es pot observar a la taula superior, la temporalitat dels contractes, tant a
mitja jornada com a jornada completa, preval per sobre d’aquelles persones joves
que tenen una situació contractual indefinida, essent la temporalitat del 69,3%
enfront del 17,3% que disposa d’un contracte fix. A més a més, també hi ha jovent
que treballa amb un contracte de pràctiques (3,7%) i la situació més minoritària
que tenen altres tipologies de situacions contractuals (9,7%).

68,5%

7%

12,5%

9%

Contracte fix
a jornada completa

Ni treballen ni estudien

6%
7%

7,5%
7%

25,7%

Contracte temporal
a jornada parcial

Enquesta FEPA 2020

No tenen
cap ingrés

Tenen algun
ingrés públic

Joves que
cobren per
algun treball
remunerat

Ingressos
per part de
l’entitat

Ingressos
per part
d’agents
privats

El gràfic superior mostra com gairebé la meitat de les persones joves ateses per
les entitats federades no disposen d’ingressos, concretament el 47,4%. El 28,2%
disposen d’ingressos públics, i el 27,4% percep els seus ingressos gràcies a una
feina remunerada, mentre que una altra part significativa obté ingressos per part
de l’entitat de la que rep l’atenció (25,4%). De manera molt minoritària, el 2,8% del
jovent disposa d’ingressos que provenen d’altres agents privats, com podria ser
el cas de l’Incorpora Jove, programa que desenvolupa FEPA amb el finançament
de “la Caixa”.

TIPOLOGIA D’INGRESSOS PÚBLICS
Prestació pública per a joves
extutelats de curta durada

43,6%

Prestació pública per a joves
extutelats de llarga durada

43,4%

Prestació associada al programa
d’emancipació

Prestació pública assistencial
RMI/RGC

11,5%
1,5%

A Catalunya existeix una prestació específica per a jovent extutelat. Aquesta prestació té dues modalitats: la prestació de curta durada i la prestació de llarga durada. En el transcurs de 2019 es va modificar la llei que regula aquestes prestacions
ampliant-ne i millorant-ne la cobertura. La prestació llarga, que fins aleshores era
de tres anys i només hi podien accedir les persones joves que havien estat més
de tres anys tutelades per l’administració, es pot percebre des dels 18 fins als
23 anys i hi poden accedir totes les persones joves que han estat més d’un any
sota el sistema de protecció. Per altra banda, la prestació curta s’ha allargat dels
6 fins als 12 mesos i està dirigida a totes aquelles persones joves que han estat
menys d’un any sota el sistema de protecció. Tot i que la modificació legislativa
es va realitzar en el transcurs de 2019, la seva aplicació no s’ha fet efectiva fins a
l’aprovació dels nous pressupostos, ja ben entrat el 2020.
L’impacte del canvi legislatiu encara no és evident en els resultats de la present
enquesta. Creiem que serà més evident i quedarà millor recollit a l’enquesta de
2021.
També cal posar de manifest que, abans, les persones joves extutelades tenien
possibilitat d’accedir a la renda mínima d’inserció (RMI) a partir dels 18 anys (era
un dels col·lectius que, excepcionalment, podia fer-ho abans dels 23 anys). Amb
l’entrada en vigor de la renda garantida de ciutadania (RGC), aquest col·lectiu
ha perdut aquesta excepcionalitat i és per això que la proporció de persones
joves que cobren una prestació pública assistencial és tan baixa, concretament
de l’1,5% el 2020 i del 0,5% el 2019.

CARACTERÍSTIQUES DE
LES PERSONES JOVES
D’ORIGEN ESTRANGER
ATESES EL 2020
PERFIL DE JOVES ATESOS EL 2020
Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), el 2020 la població amb nacionalitat estrangera resident a Catalunya representava el 16,2% del
total de la població i, segons l’Agència Catalana de la Joventut, l’any 2015 la població amb nacionalitat estrangera entre els 15 i els 29 anys representava el 21%.
PERCENTATGE DE JOVENTUT D’ORIGEN
ESTRANGER ATESA

Durant el 2020 s’han atès un total de 1.772 joves d’origen estranger, el 90,4%
dels quals eren nois. Un 16,6% era menor d’edat, un 77,5% tenia entre 18 i 21
anys, mentre que els majors de 21 representen un 5,9% del percentatge de joves
estrangers atesos.

LA SITUACIÓ DOCUMENTAL DE JOVES MIGRANTS
(2020)
Més enllà de les qüestions idiomàtiques i culturals, una de les singularitats entorn
a l’atenció de joves d’origen estranger és, precisament, la necessitat de procurar-los una situació administrativa que els permeti afrontar els processos d’emancipació amb millors garanties. La documentació els facilita el procés d’inserció
laboral si compten amb la formació adequada i, a la vegada, els facilita l’accés a
un ventall més ampli de formacions.
DISTRIBUCIÓ DE JOVES MIGRANTS SEGONS LA SEVA SITUACIÓ DOCUMENTAL EL 2020 (%)

12,8%

6,7%

Situació no
regularitzada

Permís en
tràmit de
regulació

54,2% 21,7%

Permís de
residència

Permís de
residència i
treball

1,8%

1,5%

Permís de
residència
de llarga
durada

1,3%

Nacionalitat Nacionalitat
espanyola
espanyola
en tràmit
adquirida
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INFANTS I JOVES MIGRATS SOLS

De la mateixa manera que l’any anterior, la situació legal més freqüent entre les
persones joves estrangeres el 2020 ha estat la disposar del permís de residència
(54,2%). Per altra banda, el 21,7% (gairebé sis punts percentuals més que en l’anterior edició) disposa de permís de residència i treball, fet que afavoreix l’èxit del
procés d’emancipació i la seva integració plena a la societat. Les persones joves
en situació no regularitzada representen el 12,8%.

Segons les nostres entitats federades, el 94% de les persones joves de procedència estrangera que han estat ateses durant el 2020 van migrar soles essent
menors d’edat.

PROCEDÈNCIA MÉS FREQÜENT DE LES PERSONES
JOVES ESTRANGERES ATESES

SITUACIÓ DOCUMENTAL JOVES MIGRANTS SEGONS EDAT

9,5%
11,4%

74,9%

6,7%

De 16 a 18 anys

3%

2%

91%
73,3%

4,4%

De 18 a 21 anys

Europa

6%

0,9%
6,3%
20%

72%
68,2%

Àfrica
Subsahariana

10%

15,6%

79%

24%
4,5%

3%

84,2%

20,1%
2,7%

Àsia

Amèrica del Sud i Àfrica del Nord
Amèrica Central (sense Marroc)

Marroc

76%
4%

27,3%
De 21 a 25 anys

SITUACIÓ FORMATIVA I LABORAL DE LA JOVENTUT
AMB NACIONALITAT ESTRANGERA
ESTUDIEN I
TREBALLEN

ESTUDIEN

La principal diferència respecte a les edicions anterior, és que les persones
joves amb una situació no regularitzada o en tràmit de regularització, abans
eren majoritàriament menors d’edat i, per tant, encara estaven a temps de
poder regularitzar la situació. Enguany, el 90% de les persones que es troben
en aquesta situació son majors d’edat. Aquesta tendència es podria explicar per
la nova interpretació del Reglament d’Estrangeria derivat de les sentències del
tribunal suprem que endureixen els requisits per poder renovar els permisos de
residència de les persones joves extutelades. És a dir, han incrementat el total
de persones joves majors d’edat en situació no regularitzada, no tant perquè no
hagin aconseguit regularitzar la seva situació, sinó perquè els hi han denegat les
corresponents renovacions.

72%

9%

TREBALLEN

13%

NI ESTUDIEN
NI TREBALLEN

6%

Tal com va succeir l’any anterior, les diferències entre el conjunt del jovent atès i
les persones joves de nacionalitat estrangera són molt semblants, ja que les úniques variacions que hi ha són un augment de tres punts dels joves de nacionalitat
estrangera que només estudien i un descens de tres punts en total en les persones que ni estudien ni treballen i en les que fan les dues coses.
Un factor que ho explica és, clarament, la representativitat del jovent estranger
respecte el conjunt del col·lectiu, ja que, el 2020, aquesta encara ha augmentat
més que l’any anterior, passant a representar el 87% del conjunt del jovent que
atenen les entitats catalanes federades.
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ESTUDIS FINALITZATS DEL JOVENT DE NACIONALITAT ESTRANGERA

7,2%

SENSE
ESTUDIS

29,6%

22,3%

AMB ESTUDIS SECUNDARIS

3,5%

BATXILLERAT

1,3%

CICLE FORMATIU
DE GRAU SUPERIOR

0,6%

ALTRES
ESTUDIS

Volen anar-se’n a viure a un altre país
dins de la UE

19,3%

PROGRAMA DE
QUALIFICACIÓ PERSONAL

94,6%

Volen quedar-se a la població
on resideixen actualment

AMB ESTUDIS PRIMARIS

CICLE FORMATIU
DE GRAU MIG

PROJECTE MIGRATORI A L’ACTUALITAT

16,2%

La distribució del jovent d’origen estranger segons els estudis finalitzats ha variat
respecte l’any anterior, ja que, en aquesta edició, el principal gruix es concentra
en els estudis primaris, que ha passat a representar un 29,6% versus el 23,8% de
l’any anterior. Així doncs, els joves amb nacionalitat estrangera tenen estudis primaris i secundaris (22,3%) finalitzats. Per contra hi ha un 7,2% que no te cap mena
d’estudi, encara així, cal destacar que s’ha reduït 8,5 punts percentuals el nombre
dels joves estrangers sense estudis i, per tant, és un fet positiu.

Volen anar-se’n a viure a a
una altra CCAA

1,9%
2,5%

Volen tornar al seu pais d’origen

0,9%

Volen anar-se’n a viure a un
altre pais fora de la UE

0,1%

Tal com han expressat les entitats federades, el 94,6% de les persones joves
d’origen estranger ateses volen quedar-se a la població en què resideixen
actualment. Si també es comptabilitzen les que volen anar a viure a una altra
comunitat autònoma, el percentatge de la joventut que vol quedar-se a l’Estat
Espanyol augmenta fins el 97,1%.

APUNTS SOBRE LA INCLUSIÓ SOCIAL
Segons les nostres entitats, les principals causes que dificulten la inclusió social
de les persones joves d’origen estranger són:
-La realitat no es correspon amb les expectatives de la joventut.
-Dificultats d’inserció laboral derivades de la legislació actual.
-Desconeixement dels idiomes oficials.
-Tendència a relacionar-se només o majoritàriament amb altres joves
en la mateixa situació.

PROGRAMES DE SUPORT

Suport
inserció la
boral

Els programes de suport tenen com a objectiu facilitar l’emancipació per a assolir una vida independent i autònoma. És per això
que es despleguen serveis específics adaptats a les necessitats
del col·lectiu.
La metodologia de base és l’atenció individualitzada, d’acord amb
les necessitats de cada jove. Les persones que s’acullen al programa compten amb un educador o educadora de referència que
realitza el seguiment del seu itinerari d’emancipació, definit a partir
d’objectius clau a aconseguir. La participació de les persones joves
és voluntària i està subjecta al seu compromís a seguir un projecte
personal d’emancipació. D’aquesta manera, el protagonisme recau
en la pròpia joventut qui, a més de comptar amb un educador o
educadora referent, també compten amb el suport d’un ampli equip
de personal especialitzat.

Suport
personal

Suport
econòmic

Suport
jurídic

Seguiment individualitzat dirigit a proporcionar
un suport personal adequat, planificat, que faciliti
l’adopció de compromisos que potenciïn els seu
desenvolupament, les seves qualitats i capacitats,
sempre des de la implicació de la persona atesa en
el seu propi procés, potenciant d’aquesta manera la
seva autonomia.

Gestió dels recursos i mitjans econòmics transitoris que possibiliten poder continuar amb el procés d’emancipació encaminat a la independència
econòmica. Es tracta de prestacions vinculades a
la seva condició de persones extutelades, beques
d’estudi, beques salari vinculades a activitats formatives, ajudes puntuals, etcètera.

Aquest suport inclou orientació i assessorament
sobre temes legals, com ara l’acompanyament en
la tramitació de documents d’estrangeria i el servei
mediació, entre altres, que poden ser realitzats tant
per la pròpia entitat com ser derivats a altres recursos ja existents de titularitat pública o privada.

Es tracta d’un suport estretament vinculat al formatiu
on es treballa l’accés al mercat laboral. S’intenta que
a través de la formació i la realització de pràctiques
laborals s’aconsegueixi obtenir una feina. Es realitza,
també, acompanyament i assessorament en la cerca d’ocupació i es treballen els hàbits laborals per a
mantenir els llocs de feina aconseguits.

Oferta de diferents formats residencials o programes
de suport on l’habitatge esdevé un element clau (pisos assistits, residències, SAEJ, IPIS, pisos d’emancipació, etcètera). L’objectiu principal és oferir un
habitatge digne mentre la persona jove finalitza el
seu itinerari. En el mateix sentit, se li ofereix acompanyament i assessorament en la cerca d’habitatge
al mercat immobiliari actual.

Suport
residencia
l

Suport
socioeduc
atiu

Es tracta de proporcionar orientació i realitzar accions educatives que permetin adquirir habilitats,
coneixements i competències bàsiques necessàries
per a afavorir la seva integració social i laboral i millorar així la seva ocupabilitat.

DADES 2020

Projectes d’emancipació:

2.026 joves

1.328

1.425

1.157

1.466

1.207

1.662

joves

joves

joves

*Una mateixa persona pot participar en més d’un programa.
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joves

joves

joves

TOTAL
PERSONES
JOVES ATESES

1.662

85,9%

En conjunt, el 2020 les entitats han disposat de 108 pisos d’emancipació, a més
de comptar amb places en una altra tipologia de recursos d’habitatge. En total
han pogut oferir 836 places de suport a l’habitatge –87 més que l’any anterior–
en les que, finalment, han estat ateses 1.662 persones joves.

14,1%

PROGRAMA DE SUPORT A L’HABITATGE
L’accés a un habitatge fora de la llar familiar és l’indicador que
defineix si una persona s’ha emancipat. Actualment, segons l’Informe Situació laboral de les persones joves a Catalunya elaborat
per l’Observatori Català de la Joventut (2n trimestre del 2020), un
20,9% de la joventut catalana entre 16 i 29 anys ho ha aconseguit.
Aquesta situació s’explica, principalment, per dos motius: per una
banda, pels elevats costos associats a la hipoteca o al lloguer de
l’habitatge, i, per l’altra, pel propi context laboral, marcat els darrers
anys per una elevada taxa d’atur juvenil –un 25,6% entre la joventut
de 16 a 24 anys a Catalunya, segons el mateix informe– i la tipologia
de contractació –el total de contractes temporals entre les persones
joves de 16 a 29 anys és del 45,2%–. Segons el citat informe, entre
la població de 16 a 29 anys, l’atur afecta més als homes, als trams
d’edat més jove, als que tenen un nivell formatiu inferior i a la població estrangera.
Tenint en compte totes les circumstancies esmentades i donades
les singularitats del col·lectiu, el suport a l’habitatge s’ha constituït
com un dels programes més singulars d’atenció a la joventut extutelada, essent un element estructural a partir del qual es desenvolupen altres suports que permeten consolidar el procés d’emancipació.
El recurs de suport a l’habitatge majoritari són els pisos d’emancipació per a joves entre 18 i 21 anys, que suposen el 32,9% dels
recursos de l’habitatge. El temps d’estada més habitual també ha
variat respecte el 2019, ja que en aquesta edició ha predominat
l’estada d’entre 1 i 2 anys (44,1%). Si que s’ha mantingut estable
però, el fet que la majoria dels habitatges segueixen sent de lloguer
(67,1%).
TIPOLOGIA DE RECURSOS DE SUPORT A L’HABITATGE

32,9%

Pis per a joves
de 18 a 21 anys

22,7%

Pis per a joves majors de 21 anys
Pis per a joves de 16 a 18 anys

Lloguer

17,8%

Propietat

3,6%

Cedits per l’administració

1,3%

Cedits per altres entitats

10,2%

Altres

Més de 3 anys

Entre 2 i 3 anys

2,8%

Entre 1 i 2 anys

19,7%
10,9%
7,7%
6,1%

* La categoria “Altres” fa
referència, principalment, als
recursos on el suport educatiu
no es realitza dins del propi
habitatge.

Entre 6 mesos i un any

15,9%

2020
1,5%

2019

6%

2018

13%
25%

2,8%

2017

28%

33,7%

31%

13,1%
27,9%
24,9%

2,5%

2016

31,2%

10,9%

38,8%

25,1%
22,7%
2,3%

11,8%
14,4%

2,9%

42,5%

23%

17%
3%

51%

20,5%

14,6%

2014

2013

31,6%

27,2%
3%

Menys de 6 mesos

44,1%

17,4%
19,8%

12%
20%

Un altre recurs residencial: Servei d’Acompanyament Especialitzat per a Joves tutelats i
extutelats (SAEJ) de 16 a 20 anys
Un altre recurs resicencial amb treball sobre
autonomia per a joves de 16 a 21 anys

67,1%

TEMPS DE PERMANÈNCIA EN EL RECURS D’HABITATGE 2013-2020 (%)

2015

Els recursos de suport a l’habitatge per a joves són, en línies generals, de
quatre tipus:

Un altre recurs residencial: Itineraris Personals
d’Inserció per a joves (IPI) de 16 a 18 anys

TITULARITAT DEL RECURS DE LA VIVENDA 2020 (%)

30%

35%

Després de diversos anys de crescuda de les estàncies de més curta durada (inferiors a un any), aquest 2020, s’ha estabilitzat i han tornat a nivells d’anys anteriors. Al voltant del 60% de les estades del 2019 eren inferiors a l’any mentre
que aquest 2020 han representat el 37,2%. Aquest fet es podria explicar perquè
els recursos s’han anat adaptant millor a les noves necessitats del col·lectiu i
perquè el volum d’entrada de persones joves als recursos d’emancipació era
molt gran respecte al total de joves que hi estaven sent atesos.
Enquesta FEPA 2020
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A continuació es mostra el temps d’estada en funció de si els joves
van finalitzar l’estada al recurs o, contràriament, es mantenien en
actiu a principis del 2021. D’entre les persones joves ateses que
han estat menys d’un any al recurs d’habitatge, el 70,1% encara
seguien en actiu.

TOTAL
JOVES
2019

EN
ACTIU

HAN
FINALITZAT
EL 2019

Menys de 6 mesos

19,5%

24,1%

9,5%

Entre 6 mesos i 1 any

17,4%

15,6%

21,6%

Entre 1 i 2 anys

44,4%

43,9%

44,7%

Entre 2 i 3 anys

15,8%

13,2%

22,3%

Més de 3 anys

2,9%

3,2%

1,9%

TOTAL

100%

70,3%

El percentatge de joves sense estudis finalitzats ha disminuït gairebé cinc punts respecte l’any anterior, passant del 9,1% el 2019 al
4,2% al 2020. També s’ha registrat un descens entre els joves amb
estudis secundaris finalitzats, en aquest cas de nou punts, passant
del 20% el 2018 al 10,9% el 2020. Aquests descensos podrien explicar-se per l’augment del percentatge de joves amb altres estudis
finalitzats, que passa del 38,3% el 2019 al 56,8% el 2020.
ESTUDIS FINALITZATS POBLACIÓ GENERAL ENTRE 16 I 24 ANYS
(ÀMBIT ESTATAL)

Tal com apuntàvem en l’informe de l’any anterior, on existeixen diferències
més significatives entre la joventut extutelada i la resta de joves de la mateixa
edat, és en l’àmbit formatiu. El nombre de joves que han finalitzat els estudis
secundaris obligatoris ha disminuït nou punts respecte el 2018, essent només el
10,9% dels joves atesos per les nostres entitats federades que aquest any tenen
aquests estudis finalitzats. Aquestes dades estan lluny del percentatge que s’obté
quan s’observen les xifres que fan referència a la població general de 20 a 24
anys, en què el percentatge augmenta fins el 76,4%. Cal tenir en compte però,
que la franja d’edat emprada en les dades de població general és més adulta que
la que es té en compte en el cas del jovent atès per les nostres entitats federades,
ja que la immensa majoria tenen menys de 21 anys.

ESTUDIS EN CURS DE JOVES QUE ES TROBEN EN PROGRAMES
D’HABITATGE EL 2020 (%)

29,7%

FORMACIÓ INTRUMENAL
A ESCOLES D’ADULTS

ESTUDIS FINALITZATS DE JOVES QUE ES TROBEN EN PROGRAMES
D’HABITATGE EL 2020 (%)

11,1%

CURSOS FORMATIUS
NO REGLATS

27,9%
34,6%

FORMACIÓ BÀSICA INICIAL

56,8%

* En la categoria “altres estudis” estan recollides,
principalment, formacions no reglades.

ESTUDIS SECUNDARIS

4,8%
14,8%

CICLES FORMATIUS DE GRAU MIG

18,2%

10,9%

4,2%

6,6%

CURS PROVA ACCÈS
A CICLES FORMATIUS
DE GRAU SUPERIOR

1,9%

BATXILLERAT

1,4%

CICLES FORMATIUS DE GRAU
SUPERIOR
ESTUDIS UNIVERSITARIS

SENSE
ESTUDIS

16

ESTUDIS
PRIMARIS

ESTUDIS
SECUNDARIS
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CICLE
FORMATIU
DE GRAU
MITJÀ

BATXILLERAT

CICLES
FORMATIUS
DE GRAU
SUPERIOR

ALTRES
ESTUDIS

1,2%
0,6%
2,9%
2,1%

DISTRIBUCIÓ DE JOVES PER GÈNERE SEGONS ESTUDIS EN CURS EN PROGRAMES
D’HABITATGE EL 2020 (%)

FORMACIÓ
INSTRUMENTAL A
ESCOLES
D’ADULTS

4,8%

CURSOS
FORMATIUS
NO REGLATS

10,9%

FORMACIÓ
BÀSICA
INICIAL

ESTUDIS
SECUNDARIS

5,4%

CICLES
FORMATIUS
DE GRAU
MIG

18,5%

CURS
PROVA
ACCÈS A
CICLES
FORMATIUS
DE GRAU
SUPERIOR

25,9%

BATXILLERAT

21,4%

CICLES
FORMATIUS
DE GRAU
SUPERIOR

59,4%
71,4%

95,2%

89,1%

94,6%

81,5%

74,1%

ESTUDIS
UNIVERSITARIS

78,6%

73,9%

40,6%
28,6%

26,1%

Novament, en l’àmbit acadèmic les noies obtenen major representativitat
que els nois en els nivells formatius més avançats. Si a més a més es té compte que al programa d’habitatge les noies són el 14,1% del total de persones
joves ateses, pot afirmar-se que es tracta d’un col·lectiu que presenta una
vinculació major amb aquest àmbit, tal com es pot veure en la distribució
del gràfic superior. Un dels factors que pot explicar-ho és la socialització
per raó de gènere, ja que, entre la població jove general, també acostumen
a ser elles qui presenten millors resultats acadèmics. Un altre factor que ho
explicaria seria l’elevada proporció de jovent migrat sol que s’atén en aquesta
tipologia de recursos, un col·lectiu que sol presentar nivells formatius més
baixos i que molt majoritàriament és de gènere masculí.
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SITUACIÓ POSTERIOR A LA SORTIDA DEL RECURS D’HABITATGE EL 2020 (%)

INGRESSOS REBUTS PER LA JOVENTUT ATESA EN PROGRAMES
D’HABITATGE EL 2020

28,2%

A UN ALTRE RECURS

23,6%

VIURE SOL/A

16,7%

VIURE AMB AMICS/GUES

26,5% Tenen algun ingrés

11,6%

COMPARTIR PIS

51,2% No tenen cap ingrés

7,4%

VIURE AMB LA SEVA FAMÍLIA

42%

VIURE EN PARELLA

22,3% Poden pagar el cost associat al servei d’habitatge

2,8%

SENSE HABITATGE

Respecte les dades obtingudes en aquesta edició, veiem que els resultats
tornen a assemblar-se als obtinguts abans del 2018. Mentre que del 2018 al
2019 es va produir una baixada important dels joves que no tenien cap ingrés
(40% dels joves al 2018 i 26,1% dels joves al 2019), aquest any ha crescut molt
el grup de joves atesos sense ingressos, arribant a superar la meitat dels la
joventut atesa (51,2%).
MOTIUS DE SORTIDA DEL RECURS DE L’HABITATGE (%)

La sortida del recurs d’habitatge de les persones joves ha estat
considerablement diferent al de l’any precedent, ja que, el 2020,
el principal motiu ha estat la finalització satisfactòria (38,9%), quan
l’any anterior havia predominat la derivació a altres recursos.
ALTRES

1,1%

TORNAR AL PAIS D’ORIGEN

0,5%
5,0%

ALTRA SITUACIÓ

A diferència de l’any anterior, el 2020 l’opció que ha predominat a la
sortida dels recursos d’habitatge ha estat la d’anar a un altre recurs,
que ha representat quasi una tercera part de les respostes. Aquest
augment s’explica, en gran mesura, pel descens que experimenten
les altres categories predominants, és a dir, compartir pis amb desconeguts que passa de 39,9% el 2019 al 11,6% al 2020, i anar a
viure amb amics o amigues, que passa del 19,8% el 2019 al 16,7%
el 2020. Una diferencia important respecte l’edició anterior, és que
el percentatge de joves que es trobaven sense llar al sortir del programa, ha disminuït quasi 5 punt (passant de 7,5% l’any 2019, una
dada alarmant, a un 2,8% aquest 2020).
DISTRIBUCIÓ PER GÈNERE DE LA SITUACIÓ POSTERIOR A LA SORTIDA DEL RECURS

EXPULSIÓ

10,5%

ABANDONAMENT
VOLUNTARI

LÍMIT D’EDAT
O DE TEMPS

15,9% 16,6%

DERIVATS

17%

FINALITZACIÓ
SATISFACTÒRIA

38,9%

A UN ALTRE RECURS

1,6%

VIURE SOL/A

2,8%

COMPARTIR PIS

2,1%

VIURE AMB LA SEVA FAMÍLIA

VIURE EN PARELLA

TORNAR AL PAIS D’ORIGEN
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21,1%

3,2%

VIURE AMB AMICS/GUES

SENSE HABITATGE

26,6%

2,5%

0%

5,3%

2,8%
2,3%
1,9%

0%
0,5%

13,4%
8,8%

TOTAL
PERSONES
JOVES ATESES

1.425

89,5%

TOTAL
PERSONES
JOVES ATESES

10,5%

1.207

92,1%

7,9%

PROGRAMA DE SUPORT A LA INSERCIÓ LABORAL

PROGRAMA DE SUPORT JURÍDIC

Segons l’Informe Situació laboral de les persones joves a Catalunya
elaborat per l’Observatori Català de la Joventut (2n trimestre del
2020), el 40,5% de les persones joves entre 16 i 29 anys estava
treballant, un descens respecte el mateix trimestre de l’any anterior
(aleshores era de 48,9%). Tot i aquest número, les dades recollides a l’enquesta FEPA anual mostren un augment de 6 punts
percentuals de les persones joves ateses per les nostres entitats federades que treballen, un 24%. És a dir, pràcticament
una quarta part del total. En el mateix informe, també s’esmenta
una tendència a la baixa de la temporalitat en la contractació entre
la població jove entre 16 i 29 anys, que va decréixer respecte el
trimestre anterior, passant del 46,5% a al 45,2%.

Tal com vam assenyalar en l’anterior edició, a pesar de la creixent
demanda en assessorament i orientació jurídica, la gran majoria de
les entitats federades no disposa d’un recurs propi, ja que aquest
any només el 31% ha indicat tenir-ne. Per tant, l’atenció jurídica a
les persones joves se sol fer en altres recursos i entitats, en què
solen ser acompanyats per llurs referents educatius de cara que el
seguiment i la realització dels tràmits corresponents es facin degudament i, sobretot, en els terminis consignats.

Si es compara la taxa d’activitat del conjunt del jovent de 16 a 29
anys i la taxa d’activitat que té la joventut atesa per les entitats federades, tenint en compte que el principal gruix tenen entre 16 i
21 anys, les diferències no són tan pronunciades com es podria
esperar, ja que la taxa d’activitat del jovent tutelat i extutelat de les
entitats federades és del 24% –joves que treballen i joves que estudien i treballen– i la taxa d’activitat juvenil se situa en el 54,5%
–joves que treballen i joves que estan a l’atur–. Com s’exposava
anteriorment, aquesta diferència s’explica perquè el 69% del jovent
de les entitats federades estudia, ja que està en una franja d’edat
en què sol ser l’ocupació personal més comuna, i en el conjunt de
la població juvenil representen un 35,7%, tot i que s’ha de tenir en
compte que s’inclouen persones joves fins els 29 anys, motiu que
explica que hi hagi un descens de la població jove que només es
dedica a estudiar.
En el marc del programa d’inserció laboral s’ofereixen diferents tipologies d’orientacions. A continuació es detalla la tipologia d’actuacions realitzades i el percentatge d’entitats federades que les
porten a terme (algunes entitats en desenvolupen més d’una).
Altres opcions

43,8%

L’entitat realitza prospecció
d’empreses

43,8%

L’entitat disposa de dispositiu laboral
propi

37,5%

L’entitat no disposa de dispositiu
laboral propi i deriva a altres recursos
externs
L’entitat no disposa de dispositiu
laboral

37,5%
12,5%

Tant el volum de jovent atès, la distribució per gènere d’aquest i el
posicionament de les diferents atencions jurídiques que es realitzen
segons la seva demanda, han estat pràcticament calcades a les de
l’any anterior, ja que, novament, l’assessorament més sol·licitat ha
estat en matèria d’estrangeria, tal com es pot copsar la iconografia
de la part inferior.

Orientació i assessorament en
matèria CIVIL

Orientació i
assessorament en
matèria
ADMINISTRATIVA

Orientació i
assessorament en
matèria
D’ESTRANGERIA

Orientació i
assessorament en
matèria PENAL

SEREVI DE
MEDIACIÓ

L’assessorament en els altres àmbits jurídics també ha estat experimentat la mateixa demanda que l’any anterior, un element que, en
aquest sentit, suposa una consolidació de les tendències observades anteriorment. Aquesta dada pot ajudar als equips de professionals i específicament als seus perfils jurídics a tenir en compte
quines són les temàtiques que hauran de tenir més treballades, ja
que seran les que més els demandaran. A més a més, el recent
canvi en la interpretació de la Llei d’Estrangeria, fruit de l’aplicació
de la jurisprudència del Tribunal Suprem, que endureixen els criteris per renovar els permisos de residencia, segurament generarà un
augment encara més pronunciat de la demanda d’assessorament
i d’orientació jurídica per part del jovent atès per les entitats federades.
La principal problemàtica que ha suposat aquest canvi d’interpretació de la llei, és en relació a la renovació dels permisos de residència no lucrativa, ja que des de fa uns mesos se’ls està demanant a
les persones joves que disposin del 100% de l’IPREM (Indicador
Públic de Renda d’Efectes Múltiples), uns 540€ al mes per a les primeres renovacions, i del 400% de l’IPREM, més de 2.100€ al mes,
per a les segones renovacions, i que aquest diners no provinguin ni
d’ajudes socials ni de prestacions públiques.
Enquesta FEPA 2020
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LES DADES EN
CONTEXT
Infants i
persones
joves ateses
DGAIA
(juny 2020)1

Persones
joves atestes
ASJTET 2020

Persones
joves ateses
projectes
emancipació
entitats FEPA
Catalunya
2020

Programes
emancipació entitats
FEPA Catalunya:
Resum de
dades 2020

Altres dades de la joventut catalana
en general

Procedència
13% nacionalitat espanyola
87% altres nacionalitats

nacional

Persones estrangeres a Catalunya el 2020: 16,2%.
Entre joves de 15 a 24 anys: 12%.
Font: Idescat (dades 2020)

Context formatiu - laboral
Total infants i
persones joves
ateses

Total persones
joves ateses

Total persones
joves ateses

8.483

4.677

2.030

El 93% de las persones
joves ateses estaven
estudiant i/o treballant.

Edats
3.257 joves de
15 a 17 anys

En el moment de la
sol·licitud
De 16 a 18: 28,2%
De 18 a 19: 59,5%
Més de 19: 12,3%

De 16 a 18: 16%
De 18 a 21: 76%
Més de 21: 8%

Noies

38,1%

Nois

16%

21%

79%

61,9%

59,3%

ESTRANGERA

40,7%

NACIONAL

26%

Taxa d’ocupació (16 – 29 anys):
40,5 %.
Taxa d’atur (16 – 29 anys):
25,6%.
Taxa temporalitat (16 – 29 anys):
45,2%.
Font: Situació laboral de les persones joves a
Catalunya (primer trimestre 2020).

84%

Procedència nacional

NACIONAL

Abandonament educatiu prematur:
17.4% durant 2020 –nois (23.2%) i
noies (11.1%)–. La mitjana UE se situa en
el 10.1% el 2020.

Font: Observatori Català de la Joventut i Agència
Catalana de la Joventut.

El 24% de les persones
joves ateses tenen alguna
feina.

Gènere

Situació formativa-laboral:
El 9,8% de les persones joves de
16 a 29 anys no estudia ni treballa.

ESTRANGERA

74%

NACIONAL

13%

ESTRANGERA

El 35,7% de las persones
joves ateses havien
finalitzat els estudis
secundaris obligatoris (o
estudis superiors).

Nivell formatiu:

El 76,4% de les persones joves entre
20 i 24 anys han finalitzat l’ESO.

Font: Departament Educació Generalitat de Catalunya

87%

Emancipació
La taxa d’emancipació domiciliària del jovent de 16 a 29 anys és del 20,9%.

Dades extretes de l’informe estadístic mensual direcció general d’atenció
a la infància i l’adolescència (DGAIA) juny 2020

1
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Font: Situació laboral de les persones joves a Catalunya (primer trimestre del 2020)
elaborat per l’Observatori Català de la Joventut.

NOTA METODOLÒGICA
Univers:
Organitzacions associades a la Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits (FEPA).
Dimensió de la mostra:
32 respostes vàlides.
Any de referència:
l’any de referència per totes les respostes és el 2020.
Recollida de dades:
primer semestre del 2021.
Recollida de la informació:
aplicació online professional per a la recollida de respostes a través d’un qüestionari online.
Llistat d’entitats participants:
consultar apartat següent.
Tractament de les dades:
depuració de dades i recodificació de variables.
Tractament dels valors perduts i projecció del resultats:
únicament s’han tingut en compte respostes referents al 2020.
Tractament de les variables recodificades:
els segments de les variables recodificades s’han construït a partir dels quartils de les mateixes variables
(Q1, Q2 i Q3).
Anàlisis:
estadística descriptiva.
Equip:
la recollida de la informació s’ha realitzat des de FEPA. El tractament i anàlisi de dades s’ha realitzat des
de l’Observatori del Tercer Sector.
Nota metodològica:
la variació en les entitats que conformen FEPA respecte l’any anterior pot provocar una distorsió més
sensible de les dades. Per a superar aquesta barrera s’ha modificat la metodologia d’aquelles variables
eliminant-les de la tendència.
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ENTITATS PARTICIPANTS A L’ENQUESTA
La tasca quotidiana de les entitats, el seu compromís i la seva col·laboració són les que fan possible comptar amb aquest estudi periòdic.
Les organitzacions federades que han participat en l’Enquesta 2020 Catalunya són les següents (per ordre alfabètic):

1. Actua S.C.C.L
2. Aldeas Infantils SOS Catalunya
3. Associació CEDRE
4. Associació de Recerca Cultural i Socioeducativa
5. Associació IN VIA
6. Associació per la Inserció Social i Laboral
7. Associació per l’estudi i promoció del benestar social (PROBENS)
8. Associació Punt de Referència
9. Càrites Diocesana de Barcelona
10. Filles de la Caritat Fundació Social. Pis Güell
11. Fundació Cepaim
12. Fundació Champagnat - Germans Maristes
13. Fundació Ciutat i Valors
14. Fundació Maria Raventós
15. Fundació Mercè Fontanilles
16. Fundació Obra social comunitària de Bellvitge
17. Fundació Privada Catalana Comtal
18. Fundació privada Eveho
19. Fundació Privada Obra Tutelar Agrària
20. Fundació privada Resilis
21. Fundació privada Santa Rosalia
22. Fundació privada Servei Solidari per la inclusió social
23. Fundació Projecte i Vida
24. Fundació Suport Social Solidari
25. Fundació TRESC
26. Fundación Nazareth (Barcelona)
27. Grup d’Esplai Blanquerna
28. Intress
29. ISOM
30. Llar Enric d’Ossó
31. Salesians Sant Jordi - PES Lleida
32. SUARA cooperativa
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